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Vår saksbehandler: Maiken Patricia Ek 
E-post: 
maiken.patricia.ek@utdanningsdirektorate.no  

Vår dato: 
10.08.2017 
Vår 
referanse: 
2017/104 

Deres dato: 

 
Deres 
referanse: 

 
 
 
 

Innkalling – møte 4 -2017 
Faglig ra d for teknikk og industriell 
produksjon. 

 
Sted: Utdanningsdirektoratet, møterom 10 1. etg 
Tid: Onsdag 28.08.2017 kl. 10.30-16.00 
  
Innkalt:  
Liv Christiansen Fellesforbundet 

Tone Kjersti Belsby Norsk Industri 

Anne Beth Gilje Løland Norsk olje og gass 

Leif Olsen KS 

Liv Oline Nordby Pilbeam Fagforbundet 

Per Christian Stubban NHO Sjøfart 

Ellen Møller 

Levi Dragerengen 

Liv Sommerfelt 

Molly Gibson (vara for Marcus Nitschke) 

 

Skolenes landforbund 

Utdanningsforbundet 

Utdanningsforbundet 

Elevorganisasjonen 

Forfall: 

Nina Helland (Vara Harald Hageland er innkalt, 

men kan ikke delta) 

Anita Østro (vara Kjetil Tvedt er innkalt, men 

kan ikke delta) 

Are Solli (vara Gunnar Amland er innkalt, men 

kan ikke delta) 

Marcus Nitschke (vara Molly Gibson er innkalt) 

Jan Frigge Lindgren (mangler vara) 

Egil Stensland 

 

 

Industri Energi 

 

Norsk Industri 

 

El og IT-forbundet 

 

Elevorganisasjonen  

Fellesforbundet 

Norges bilbransjeforbund 

 

Fra Utdanningsdirektoratet 

 

Maiken Patricia Ek  

 

Avdeling for fag- og yrkesopplæring 
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Dagsorden 

Sak 34-17 Godkjenning av innkalling 

Sak 35-17 Referat fra møte onsdag 14.06.2017 

Sak 36-17 Høring – endringer i tilbudsstrukturen  

Sak 37-17 Alternativ Vg3 for de som ikke får læreplass  

Sak 38-17 Orienteringssaker 

Sak 49-17 

 

Eventuelt 

 

  

Sak 34-17 Godkjenning av innkalling 
 

Forslag til vedtak: 

Faglig råd for teknikk og industriell produksjon godkjenner innkallingen til møte onsdag 28.08.2017 

 

Sak 35-17 Referat fra møte onsdag 14.06.2017   
Vedlagt utkast til referat fra møte i Faglig råd for teknikk og industriell produksjon 14.06.2017. 

 

Forslag til vedtak:  

Faglig råd for teknikk og industriell produksjon godkjenner referatet fra møte 14.06.2017. 

 

 

Sak 36-17 Høringssvar – endringer i tilbudsstrukturen 
På vegne av Kunnskapsdepartementet sender Utdanningsdirektoratet forslag til endringer i den yrkesfaglige 

tilbudsstrukturen på høring. Tilbudsstrukturen for yrkesfagene er alle de ulike utdanningsprogrammene, Vg2-

tilbudene, lærefag og yrkeskompetansefagene som bli tilbudt elevene som velger fagopplæring. De foreslåtte 

endringene skal bidra til at fag- og yrkesopplæringen blir mer relevant for arbeidslivets behov for faglært 

kompetanse, og for at flere bedrifter i større grad skal benytte lærlingeordningen for å rekruttere arbeidskraft. 

Forslagene skal blant annet bidra til: 

 mer motiverte elever 

 en mer relevant opplæring rettet mot et yrke eller gruppe yrker 

 et konsistent opplæringsløp fra Vg1 til Vg3 med god progresjon fram til de lærefagene og yrkene som 

oppæringen skal forberede til  

 et godt grunnlag for fagopplæring i hele landet 

Forslagene omfatter blant annet: 

 nedlegging av eksisterende utdanningsprogram og opprettelse av nye  

 oppsplitting eller sammenslåing av Vg2-tilbud og lærefag 

 forslag til nye Vg2-tilbud eller lærefag 

 flytting av Vg2 tilbud og lærefag mellom utdanningsprogram, samt endringer i opplæringsmodeller og 

navneendringer 

Frist for å avgi høringssvar er 04.09.2017. Lenke til høringsnotatene: https://www.udir.no/om-
udir/hoyringar/#131   
 

https://www.udir.no/om-udir/hoyringar/
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AU har utarbeidet utkast til høringssvar (se vedlegg). 

 

Forslag til vedtak:  

Mangler 

 

Sak 37-17 Alternativ Vg3 for de som ikke får læreplass 
Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) diskuterte i møte 26.04.2017 spørsmål om krav til 

læretid etter fullført alternativ vg3 for å kunne avlegge fagprøve. Bakgrunnen for saken var Faglig 

råd for elektrofag sin behandling av en henvendelse fra NELFO Buskerud, hvor det stilles spørsmål 

om elever fra vg3 er kvalifisert til å avlegge fagprøve.  

 

SRY mener Vg3 i skole er og skal være en nødløsning for elever som ikke blir formidlet til 

lærekontrakt. Statistikken viser at antall elever som består fagprøven etter Vg3 i skole er relativt 

lite. Imidlertid er rådet usikker på om et krav om læretid for elever som har fullført Vg3 i skole før 

avleggelse av fagprøve er veien å gå. SRY mener saken bør fremmes for alle de faglige rådene og at 

SRY deretter drøfter saken. SRY ønsker de faglige rådenes synspunkter på følgende spørsmål: 

 

1. Mener rådet at dagens ordning med alternativt Vg3 i skole for elever som ikke får 

lærekontrakt bør bestå, eller kan det være aktuelt å foreslå læretid etter alternativ Vg3 i ett 

eller flere fag innen utdanningsprogrammet? 

2. Mener rådet det vil være problematisk dersom det innføres et slikt krav i enkelte 

fag/utdanningsprogram, mens det i andre fag vil være mulig å avlegge fagprøve umiddelbart 

etter fullført alternativ Vg3? 

 Kan opplæringen strekkes over inntil to år der tilstrekkelig praksis innarbeides? 

Basert på diskusjonen i rådsmøtet 14.06.17 har AU utformet et svar på oppdraget (se vedlegg). 

Forslag til vedtak:  

Faglig råd for teknikk og industriell produksjon godkjenner svar på oppdraget. 

Sak 38-17 Orienteringssaker   
 

Forslag til medlemmer til klagenemnd – låsesmedfaget  

Utdanningsdirektoratet har mottatt en klage på en ikke-bestått fagprøve i låsesmedfaget. Det 

mangler klagenemnd for låsesmedfaget. På rådsmøtet 14.06.17 ble det vedtatt at rådet skulle ta 

kontakt med Norsk Låsesmedforening med forespørsel om forslag til medlemmer til klagenemnd. 

FRTIP har mottatt følgende forslag: 

- André Eldor   Andre.Eldor@assaabloy.com 489 47 229 

Vara: Marius Kjellemo - marius.kjellemo@lassenteret.no  417 00 012 

- Stein Spjeldnæs, stein@rls.as 97080421 

Vara: Ronny Thorkildsen - ronny@las1.no 90077101 

- Vidar Langmoen, vidar@vrio.no 92858123 

Vara:  Terje Krogstad terje.krogstad@certego.no 901 01 944 

FRTIP har oversendt forslagene til Utdanningsdirektoratet.   

Møte med Faglig råd for elektrofag om høring – forslag til endringer i forskrift til 

opplæringsloven om fag- og svenneprøven  

 

Utdanningsdirektoratet sender på høring forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven §§ 3-48 til 

3-68 om fag-, svenne-, praksisbrev- og kompetanseprøven. Direktoratet foreslår både endringer i 

mailto:Andre.Eldor@assaabloy.com
mailto:marius.kjellemo@lassenteret.no
mailto:stein@rls.as
mailto:ronny@las1.no
mailto:vidar@vrio.no
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innhold og struktur.  

 

I prosessen har direktoratet involvert fylkesmenn, fylkeskommuner og faglige råd. De har kommet 

med synspunkter på hva som bør og ikke bør endres i dagens bestemmelser. Disse innspillene har, 

sammen med direktoratets egne erfaringer, utgjort grunnlaget for forslagene til endring. 

Høringsfrist er 16. oktober 2017. 

 

Faglig råd for elektrofag har invitert Faglig råd for teknikk og industriell produksjon og Faglig råd for 

bygg- og anleggsteknikk til et møte om høringen den 23.08.17. Målet med møtet er at de tre rådene 

skal komme fram til en omforent uttalelse i saken. Liv Christiansen og Tone Belsby deltar på vegne 

av rådet og vil orientere om møtet på rådsmøtet.  

 

Forslag til Vedtak: 

Faglig råd for teknikk og industriell produksjon tar sakene til orientering. 

 

Sak 33-17 Eventuelt 
 

 

 

 

 
 


